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➢ Mérföldkövek a Szimbiózis Alapítvány életében:

• 1999: bírósági bejegyzés

• 2000: Szülőklubok, terápiák

• 2005: Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás

Támogató Szolgálat

…..



• 2006: Szimbiózis Habilitációs Központ-

nappali ellátás (1)

• 2007: ápoló- gondozó célú lakóotthon (2)

foglalkoztatás (3)

• 2009: ápoló- gondozó célú lakóotthon (4)

• 2012: nappali ellátás (5)

• 2016: támogatott lakhatások (6,7,8)



Szolgáltatási helyszínek

Miskolc- Diósgyőr Belváros Miskolc-Martin kertváros

Baráthegyi Majorság Székhely Habilitációs Központ

III. I. II.



I. Székhely

Támogató szolgáltatás

Akkreditált foglalkoztatást koordináló iroda 

Pénzügy

HR

…



II. Habilitációs Központ

Ápoló- gondozó célú lakóotthon (14 fő)

Fejlesztő foglalkoztatás (61 fő)

Nappali ellátás (40 fő)

Támogatott lakhatás szolgáltatás (7 fő)
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Szolgáltató Központ Szent  Márton Ház- TL

2006 2016



Foglalkoztatási helyszínek

• Papír alapú ajándéktárgy készítő

• Textil alapú ajándéktárgy készítő

• Fa alapú ajándéktárgy készítő

• Lekvárfőző üzem

• Ünnepkörökhöz kapcsolódó ajándéktárgy 

készítő

• Külső foglalkoztatási helyszínek





III. Baráthegyi Majorság

Ápoló- gondozó célú lakóotthon (14 fő)

Fejlesztő foglalkoztatás (54 fő)

Nappali ellátás (24 fő)

Támogatott lakhatás szolgáltatás (2 x 12fő)
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Szolgáltató Központ 2012 (2 épület)

Baráthegyi Fűzfás Ház TL 2016 Szent Mihály Ház 2017



Foglalkoztatási lehetőségek

• Kecsketejes szappan készítő műhely

• Ajándék és dísztárgy készítés

• Kertészet/ Parkgondozás

• Turisztikai tevékenység

• Kecsketej feldolgozó üzem

• Külső foglalkoztatási helyszínek





Fenntartó által működtetett 

alapszolgáltatásokon keresztül biztosított

➢ Felügyelet  - nappali ellátás

➢ - (étkeztetés) – külső szerződött partner

➢ Gondozás – nappali ellátás

➢ Készségfejlesztés – nappali ellátás

➢ Tanácsadás – nappali ellátás

➢ Pedagógiai segítségnyújtás – nappali ellátás

➢ Gyógypedagógiai segítségnyújtás – nappali ellátás

➢ Szállítás – Támogató szolgáltatás

➢ Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás – nappali 

ellátás



Étkeztetés

➢ Gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag

vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő

lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy

közterületen, ide nem értve a segédeszközzel történő

étkeztetést, mely szakápolási tevékenység keretében

történik

➢ Célja: Az étkezést az igénybevevő életkori

sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás

követelményeinek megfelelően nyújtja, a TL igénybe

vevő személyes jóllétéhez, biztonságérzetéhez járul

hozzá.

• Szerződött szolgáltató

• Nappali ellátás – Szociális étkeztetés !!!!



Készségfejlesztés

Célja a kialakult készségek megtartása, a részben

kialakultak fejlesztése vagy még ki nem alakultak

készségek kialakítása

➢ Feladatok

• Spontán helyzeteket szükséges felismerni, vagy

helyzeteket kialakítani a készségek fejlesztésére.

➢ Ki végezheti? Megfelelő végzettség!

➢ Nem csak H.-P. 8.00 – 16.20- ig!



Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás célja:

Az életvezetés területen történő segítségnyújtás, célja a

segített személy személyes holmijának és

környezetének a rendben tartása, mely a segített

személy személyes biztonságát eredményezi.

Nem csak H.-P. 8.00 – 16.20- ig!



Megoldási lehetőségek a jelenlegi krízishelyzetre

➢ ?

➢ ??

➢ ???



Köszönöm a figyelmet!


